
PTTK O/Mysłowice zaprasza czterodniową wycieczkę krajoznawczą w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2016 w 
trakcie której poznawać będziemy wybrane   

ATRAKCJE KRAJOZNAWCZE KUJAW I WSCH. WIELKOPOLSKI 
Będą to głównie obiekty znajdujące się w Kanonie Krajoznawczym Polski (www.kanon.pttk.pl) 
 
PROGRAM 
30 kwietnia (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 700  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty 
Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, S1, Wieluń, Sieradz, Kalisz, Ląd. Tu zwiedzamy pocysterski zespół 
klasztorny. Zespół obiektów uznany za Pomnik Historii. Przejazd do Lichenia Starego. Tu zwiedzamy z miejscowym 
przewodnikiem Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. To największa świątynia w Polsce która jest 
ośrodkiem pielgrzymkowym o znaczeniu ogólnopolskim, ale także światowym. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 
w Licheniu Starym w hotelu „Licheń”. Pokoje 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 
 
1 maja (niedziela) – śniadanie. Przejazd do Bieniszewa. Zespół klasztorny Eremu Pięciu Męczenników, do którego 
prowadzi tylko polna droga, otoczony jest murem, poza który wstęp mają tylko mężczyźni (z wyjątkiem niedzielnej Mszy 
Świętej o 10.30, w której uczestniczyć mogą również kobiety). Dla zainteresowanych msza św. o 10:30 a później 
zwiedzanie kościoła klasztornego. Przejazd do Gosławic, tu w zespole zamkowym znajduje się Muzeum Okręgowe. 
Głównymi atrakcjami muzeum są: XV wieczny zamek, spichlerz,  XVIII wieczny dworek szlachecki oraz skansen maszyn 
górniczych. W samym Muzeum znajdziemy obiekty z zakresu historii, techniki, numizmatyki, archeologii, rzemiosła 
artystycznego, sztuki oraz etnografii. Przejazd do Konina, spacer po starym mieście – słynny „słup koniński”, kościół św. 
Bartłomieja, rynek. Przejazd do hotelu Licheń, obiadokolacja. Nocleg. 
 
2 maja (poniedziałek) – śniadanie. Przejazd do Strzelna. Swoją pozycję na mapie Europy zawdzięcza wyjątkowemu 
zespołowi sakralnemu, który z romańską rzeźbą figuralną tworzy niepowtarzalne zjawisko w skali europejskiej. Zespół 
sakralny to; romańska rotunda św. Prokopa. Natomiast bazylika św. Trójcy ma barokową fasadę z XVIII wieku i nijak nie 
można rozpoznać od frontu, że jest to też styl romański. Tajemnice budowli odkrywał przed Nami będzie miejscowy 
przewodnik. Przejazd do Kruszwicy, to legendarna stolica Polski. Zwiedzimy słynną „Mysią wieżę” oraz Kolegiatę p.w. Ap. 
św. Piotra i Pawła, jeden z najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Europie. Przejazd do 
Inowrocławia. Miasto uznawane jest za stolicę Kujaw Zachodnich. Zwiedzać będziemy część uzdrowiskową z największą 
tężnią w Polsce. Przejazd do Biskupina. Tu obiadokolacja i nocleg w hotelu „Przystań Biskupińska”. Pokoje 2,3 os z 
pełnym węzłem sanitarnym. 
 
3 maja (wtorek) – śniadanie. Przejście do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.  Biskupin to najbardziej znany w 
Europie Środkowej rezerwat archeologiczny. Powstał w miejscu dawnej osady obronnej z przełomu epoki brązu i żelaza, 
zamieszkałej przez ludność kultury łużyckiej. Dziś jest najsłynniejszym obiektem polskiej archeologii, a od 1994 r. także 
Pomnikiem Historii. Czas zwiedzania z miejscowym przewodnikiem – 2 godz. W jednej z trzech sal kinowych, będziemy 
mogli obejrzeć film dot. rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. W tym dniu odbędzie festyn archeologiczny pt 
„Archeologiczna wiosna” – pokazy starożytnych rzemiosł.  Przejazd autokarem do Wenecji. Istnieje możliwość przejazdu 
do Wenecji (z Biskupina) słynną kolejką wąskotorową. W Wenecji zwiedzimy Muzeum Kolei Wąskotorowej. Weneckie 
muzeum to jeden z największych w Europie skansenów kolei wąskotorowej o rozstawie 600 mm.  Powrót autokarem do 
Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 2000. 

 
CENA;  295 zł członkowie PTTK         285 zł członkowie SKKT,         315  zł – pozostali. 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka pilota na całej trasie wycieczki. Dwa noclegi z HB w hotelu 
„Licheń”, jeden nocleg z HB w hotelu „Przystań Biskupińska”. Pokoje 2,3os. z pełnym węzłem sanitarnym. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;  pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca.  
 

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl  
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl     
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 
bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w 
wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, wpisowe dla składki normalnej 15 zł Podane ceny mogą 
ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej 
rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości uczestników imprezy. 

 


